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Előfizetéseket és hirdetéseket elfogad
Siörkei sttisée éo kiadóhivatal;
Megjelen hetenkint egyszer, vasárnap reggel.
a Nyacfsik Soma utóda c«óg.
EltfflseUgi á r :
Búza-utcza, IS283. szám, hova á lap szelUgvanitt egves
"ku^hatók.
Egész évre 5 frt — kr. — Félévre a írt 50 kr. lemi részét ill<elő közlemények és előfizetési Hirdetések és nyílttéri 'TcSSlenféiiyek juNegyedévre 1 frt 25 kr.— Egyes szám ára 10 kr.
tányos áron vétetnek fel.
P<ünzek küldendők.

Védelem az árvíz ellen.

hogy a gázdaközönség munkájának redjen a veszélynek és megtegye azoés szorgalmának gyümölcse kárba ne kat az intézkekedéseket, melyek a
Itt az ideje, hogy a közelben levő veszszen, mert államnak és társadakormánysegély érke^sei^^a, bajt elárviz-veszélylyel szemben komolyan lomnak egyaránt érdekében áll, hogy
hárítani képesek.
gondolkozzunk a teendők felől
a - lakosság vagyonban gyarapodjék és
Itt az idő, hogy a községek az
A lapok mindenünnen olvadás- boldoguljon e haza területén.
óvatossági intézkedéseket megtegyék
ról hoznak híreket. A Maros, Körös
A legcsekélyebb mulasztás, mit e és e czélból ellásák magukat mentőd
folyók felső vidékein is rohamosan téren az illetékes körök elkövetnének, csolnakokkal, vihar fáklyákkal stb., szómegindult a hosszú tél idején felhal- súlyosan megboszszulhatná magát a val oly eszközökkel, melyeket kataszmozódott hótömegek olvadása, melyek nemzeten* melynek létalapja a pol- trófák alkalmával nélkülözni nem lehet
ijesztő mérvben fogják felduzzasztani gárság jólétében gyökerezik, MagyarEz eszközök megszerzését lényea folyók lefolyását.
ország nem először van kitéve az gesen megkönnyíti az a körülmény,
Magyarországon az utolsó időben árvíz pusztításainak, az előző évek- hogy már most a hazai ipar termé— fájdalom — alig ujul meg egy- ben akár hányszor fenyegetett ben- keivel is fedezhetjük e szükségleteket
egy tavasz, mely a természet áldásai nünket a veszély és gyakran oly ka- nem úgy, mint hajdan, midőn ez óvmellett a legnagyobb veszedelmet ne tasztrófákat idézett elő, melyeknek intézkedéseket sem tehettük volna meg
rejtené méhében. Az árviz-veszede- egész vidékek jóléte eseti áldozatul. külföldi piaezok fölkeresése nélkül
lem a tavaszi ujjáébredésnek majd- Ennek nem szabad többé ismétlődnie.
Az a könnyűség, hogy ma már
nem állandó kisérője lett, mely gyak- Meg kell akadályozni a bősz elem pár nap alatt elláthatjuk magunkat a
ran a legvérmesebb kilátásokat is egy pusztítását és ha egyesek erre képte- fővárosi gyárosoknál beszerzett óvólenek a kormány kötelessége védel- és mentő-eszközökkel, bizonyára hozzá
piszkos áradat hullámaiba fojtja.
Az államnak és társadalomnak met nyújtani a fenyegetett vidékeknek. fog járulni a veszedelem kisebbítéséegyaránt az a kötelessége, hogy a laÁmde, hogy ez megtörténhessék, hez és megnyugtatókig fog hatni azokra
kosságot az árvízveszély következmé- okvetlenül szükséges, hogy maga a is, kik az árvízveszedelern romboló
nyeitől megóvja. Gondoskodnia kell, lakosság mindenek előtt tudatúra éb- hatását kellőleg fölfogni tudjálc
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melyeket elborítanak a rózsaszinti anemonák; oly bájosan, szendén tekintenek ránk,
mint a fiatal lányok, midőn először lépnek
a világba és csodálkozva tekintenek szét
Az esőcseppek kopogása már nem hallatszik oly sürün a lovacskánk vigan üget tovább. Én a kis könyvembe jegyezgetek, te
lerajzolod kocsinkat s szépséges magunkat
s közbe-közbe kaczagunk. Majd elérjük a
Prags patakot s a táj mindinkább vadregényesebbé válik. Azt mondod, hogy emlékeztet a kárpáti sztraczenai völgyre, a »völgyek királynőjére.« Mély szakadék legalján
zuhog a patak s az .egyre emelkedő ut a
lejtő közepén visz hatalmas sziklák alatt,
melyekből egy-egy fenyőfa női ki.

rágok, vagy a valóban kedves arczú ti re li
teheneket Egy-egy kápolna, vagy templom
tűnik elő a kanyarulatoknál, áhítatot keltve
a szívben s leborulni késztetve Isten dicső-

Prags falucska alig néhány házból áll
s ezek is elszórtan, egymástól messze rejIL
tőznek el egy-egy fenyü mögé, mint ha búElutazásunk reggelén aztán valami szojósdit játszanának. így érjük el Alt-Prags
morú kopogást hallottam az ablakon. Szivfürdőt, c vadregényes, fenséges fekvésű hedobogva emeltem fel az ablakfüggönyt: nem
lyet, mely pár napig tartózkodási helyünláttam egyebet, csak szürke eget és fényes
ket képezi, mely egyetlen nagy kastélyszerü
esőcseppeket De hát minket ez sem tudott
épületből, egy bájos kis kápolnából s a
ani.
mellékhelyiségekből áll s inkább nyaraló,
Befogva már a kis kocsi
mint fürdőépület A fürdő tulajdonosa, aki
Az indulásra készen ,. .
igazgató, gondnok —- s talán még szakács
Az okos lovacska biztatóan néz ránk,
Nehezen várjuk az óriási Croda Rossa is — egy személyben, »Mittich ur,« megs mi vidáman szállunk be a bájos kis kocsiba, melynek védő fedele alatt nem ér az hegyet; ő az, akiért ide jöttünk, nála akar- ütközve néz ránk, mikor szakadó esőben
eső. Mintha egy kis házban ülnénk, s a juk hódoló tiszteletünket tenni; de ő nem megáll kis fogatunk a ház előtt; de aztán
nyitott ablakon át néznénk az esőben is mutatja magát, hiába magyarázza kocsi- tiroli kedélyességgel jön elénk a lépcsőkre
szép t á j a t Szinte azt képzeltük sokszor, sunk, hogy hol van: mi csak egy darab s szobánkba vezettet és tudatja, hogy a
hogy kis kocsinkat pillangók fogják tova- hegyet látunk, melyen szürke felhő ül, nagy verandán be van fűtve. Csak akkolr
szállitani, oly bájos kis alkotmány volt. Jó mint ha hatalmas sas nehezednék reá óriási vesszük észre, hogy itt a hegyek közt,
kedvű tiroli kocsisunk kedélyesen felel kér- szárnyaival. A többi csúcsokat, a Rossko- majdnem 1500 méternyíre a tenger szine
déseinkre; azt mondja, hogy az eső addig | felt ós a Schwalbenkofclt is inkább csak felett mily hideg van! A veranda valami
fog tartani, amig a hó leesik a magas he- képzeljük; mért a felhő mind elfödi az or- nagyon kedves jószág; három oldaláról üveg
s az ebédlőből nyílik. Csak hamar otthonogyekre, akkor aztán kissé meghttvösödik a mokat s csak itt-ott látni egy-egy széles
hcgy-lvátot Inkább nézzük hát az útszéli san érezzük magunkat. Igazán ezek a külis és kisüt a nap.
földiek nagyon észszerűen fogják fel az
Egy darabig rétek közt haladunk, a virágokat, melyek már itt igazi havasi vi-
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eladott buza ára a szállítás napján csökként. tesse, azaz, melyen a külömböző ajkú népek
egymással a nélkül közlekedhessenek, hogy
Ezek a diíTerenczia üzletek meró
kénytelenek volnának egymás nyelvét érteni ?
czión alapulnak, és o l y k o r egészen
Az első nagyobb terven Leibnitz dollenek a jó vagy rösz időjárástól, főleg, ha
ügyes börzei manőverek igyekeznek a ga- gozott, ki »De combinatoria linguarum«
czimü 1666-ban megjelent munkájában adott
bonaárakra nyomást gyakorolni.
is némi vázlatot, a nélkül, hogy a czélt
Most is igy történt.
A budapesti terménytőzsde matador- meg is közelitette volna. Utána sok kísérjai u. i. nagy kötéseket eszközöltek a mult let merült fel, de nem'vált be egy sem a
télen, melyeknek terminusa most lejár. A sok közül, mig ujabban Schleyer J. Márton
kontremin azonban ügyesen falhasználván litzenstetteni kath. lelkész alkotott egy uj
a rosz időjárást, rettenetesen felhajtotta a nyelvet, melyet világnyelvnek — volapük
gabonaárakat mert a zordon téli időjárás nevezett, melynek ma már sok hive van,
de még nagyobb azoknak a száma, a kik a
A budapesti terménytőzsde emberei majdnem lehetetlenné tette a gabonának
dolgot nem veszik komolyan, ugy gondolvalóságos zsizsikjei a magyar gabonának. Budapestre való szállítását. Ily körölmények
kozván, hogy Schleyer volapükja, bármily
Ezek pusztítják el azt, a mit vihar, árviz, között óriási zavar támadt a borzén, annyira,
szellemes és ügyes alkotás legyen is, csak
szárazság és rozsda épen hagyott és a mit hogy a derék tőzsérek már szinte látták
csinálmány, mely egy élő és fejlődő'nyelvet
a gazda munkája és szorgalma az elemek mint röpködnek el Wertheim-kasszájukból
a szép ezresbankók a diíferenczia követe- sem pótolhat s bár megtanulása könnyebb,
romboló hatása elől megmenthetett.
mint más nyelveké, annak tudása nem nyújtEzek a spekuláló (üzérek, kiknek csak lésének viharában. A szerencsétlen eladók hat annyi előnyt, mint egy világnyelv nyújt.
a nyereség lebeg a szemük elótt, üzleteket a gabonaárak mesterséges felsrófolása követA franczia, angol, olasz, spanyol, nékötnek, vesznek, adnak mindenféle termény- keztében óriási különbözetet volnának kénymet, orosz, arab, hindustani s a földteke
ben, a nélkül, hogy akár csak egy szem telenek fizetni, ha a jámbor tőzsde-tanács
egy-egy részén, mint nemzetközi nyelveknek
gabona fölött rendelkeznének. És mégis tud- meg nem irgalmaz nekik, kiadván a rendeegy oly nagy köre van, s gyakorlatuk annyi
nak óriási összegeket nyerni olyan áruk letet, hogy »ma nincs felmondás» vagyis: ma
ezernyi érdekkel, tradiczióval, praktikus voeladása vagy vétele mellett, melyek soha se nem lehet követelni, hogy a szállítás esznatkozással függ össze, hogy a volapükísvoltak és soha sem lesznek birtokukban. közöltessék.
Hogy ez a »ma» meddig fog tartani, ták törekvései kicsinyes szellemi játéknak
Egyszerűen megkötnek egy üzletet bizonyos
tűnnek fel az előtt, ki a világ-forgalom nagy
vaggon gabonára, melyet az eladó a kötle- előre meg nem mondható. Annyi azonban
mozgalmait figyelemmel kísérj a nyelvek és
vélben meghatározott időben szállitani köte- bizonyos, hogy az eladók rettenetesen örülczivilizácziók harczának, elterjedésének, lélezi magát. De miután ennek a szállításnak nek ennek a halasztásnak, a vevők pedig
tezésük okainak forrásait, mint természekivitele lehetetlen, a terminus beálltával az majdnem a falnak mennek dühükben, hogy
tes jelenségeket mérlegeli.
eladó mindössze csak azt az árkülönböze- spekulácziójukat a tőzsdetanács igy tönkre
Nyilvánvaló, hogy a volapük közvetet fizeti, mely az eladás és szállítás között silányitotta.
títő akar lenni az élő világnyelvek, illetőleg
beállt Ha pld. a kötés idején l q búzának
a nagy ,nernzetek féltékenysége között, miaz ára '8*40 frt. volt és az, ár a kikötött
dőn egy olyan eszközt akar az emberiségszállítási napon 8-60 frt. emelkedett, akkor
nek nyújtani, mely anyagára és rendszeaz eladó a vevőnek u. n. difTerencziákat
(Egy magyar tudós találmánya.)
rére nézve lehetőleg neutrális legyen s mint
tartozik fizetni, és pedig minden eladott
Már századok előtt felmerült az eszme ilyen, a nemzetiségi érzésbe ne ütközzék.
métermázsa után 20 krt.
Ez helyes elv, de akkor közelebb eső
Ha ellenben az ár csökkent, akkor az emberek agyában, vajon lehetséges voltermészetesen a vevő kényszerül az eladó- na-e a gondolatok és kifejezéseknek szóban volna egyszerűen a latinra visszatérnünk,
nak diííerentiát .fizetni, és pedig minden vagy írásban olyan eszközét kitalálni, me- melyet a müveit világon mindenütt tanítamétermázsa után annyi krt, a mennyivel az lyen a soknyelvű emberiség magát megér- nak, melynek gazdag anyaga, remek formái,

nem ütött ugyan a tizenkettedik óra, a vészharang ijesztő
csendülését nem halljuk, dé mulasztás volna bevárni, mig az óvó- és
mentő-eszközökre égető szükség lesz.
A veszedelemnek legbiztosabb elháritőja az óvatosság, melynek tudvalevőleg egyik főföltétele — megelőzés.
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bájos szőke kis Magdaléna, hűséges lovagjával, a tiz éves Ferdivél, aki oly visszataszitóan csúnya s a lányka még is vele volt.
Minden étkezés előtt addig keresgéltek az
asztalkendőkre irt nevek között, mig ki
tudták vinni, hogy egymás mellett ülhettek.
Kedves idyll volt e két gyermek vonzalma;
néha összevesztek s ilyenkor mind a kettőt
bántotta a neheztelés, szerettek volna kibékülni s végre is a kis lovag küzdötte le
»férfibüszkeségét« s czélzásokat tett a kibékülésre, mit az angyalarczú bájos kis
szőke lányka látható örömmel fogadott. És
körülöttük volt a szegény kis beteges Iledi,
ez az áldott természetit, türelmes apróság;
mindig örömmel ment játszani, ha hívták;
Letelepedtünk egy asztalka mellé köny- és ha- senki sem törődött vele, csendesen
veinkkel a levélpapírjainkkal; mivel nem ült egy sarokban.
mehettünk a szabadba és nem láthattunk
Elhagytuk a nagy feszülettel díszített
semmit, még csak nem is sejtve, hogy mi ebédlőt s kimentünk a verandára, ahol te
van a köd mögött, — hát olvasni* irogatni szivarra gyújtottál. Gyönyörködtünk a fels rajzolni kezdtünk. Igy talált a dél. Az hők játékában. Már nem esett; de köd és
ebédnél megfigyelgettük a társaságot, mely- felhő borított mindent. A fellegek hirtelen
nek egyes tagjai később jó ismerőseinkké kavarogni kezdtek, rohanva űzték egymást,
váltak. Szeretetre méltó volt szomszédunk, mint mikor a rosz szellemek csatáznak
a fiatul lipcsei ügyvéd; szemközt a csúnya egymássál. Néha, ha félszakadt a köd, alatvörös szakállú ült, akire ráláttuk* hogy a tunk a mélyben egy-egy felhőnyiláson át
Schulverein egyik hive; aztán az angol pap; megpillantottuk a virágos, üde völgyet. Maá lipcsei egyetemi tanár családja; és az a gasabban voltunk, mint a felhők, melyek

üdülés czélját. A mi fürdőinkön elmaradhatlanok a fényes toilette-ek; nálunk tánczmulatságok, kártya, tombola, hazardjáték s
egyéb idegrontő fáradságos élvezetek töltik
be az üdülés idejét. Ezek itt igazán üdülésre használják fel az időt. Leginkább németországiak vannak itt és néhány angol.
Egy lipcsei egyetemi tanár neje és két lánya, akikkel később Méránban is összejöttünk, bámulatosan egyszerű öltözékben jelentek meg az ebédnél is. Az ő nézetük az,
hogy a nyári üdülést s azt, hogy családjukat jó levegőre vigyék, szükségesnek tartják; de már azt nevetségesnek tartják, hogy
fürdőzés ürügye alatt mulatni és öltözékeikkel tüntetni jöjjenek.

alattunk futkostak. Azt képzeltük, hogy már
nem is vagyunk a földön, hanem a felhők
közt lakunk. Oly jó volt veled ott lenni;
csodálattal eltelve néztük a felhők gomolygását s alig vettük észre, hogy lassan beesteledett.
Másnap regggel kissé szétszállt a köd;
de még csak a közeli rétet láttuk. Délig a
szabadban sétáltunk s a kis kápolnába is
bementünk, mely nagyon szép; az oltár
előtt vannak elhelyezve azok a mankók,
melyeket a pragsi hőforrástól meggyógyult
betegek hagytak ott. Ebéd alatt láttuk meg
az első nyájas, tiszta napsugarat és mikor
ebéd után a verandára léptünk, soha nem
képzelt csodás látvány tárult szemeink e l é . . .
A köd felszállt, az ég tiszta kék volt
s velünk szemben az óriási Croda Rossa
emelkedett büszkén az ég felé vörös szikláival s havas fehér csúcsával, elzárva a
pragsi csodaszép völgyet, melyet két oldalt
is hegyóriások környeznek, a Schwalbenkofel, Rosskofel. Sarlkofel és Dürrénstein,
mind rózsaszínű dolomitok, havas ormokkal és zöld fenyóovvel. A Sarlkofel, mely a
többi óriásoktól kissé távolabb, egymagában áll, szinte ijesztő nagyságban rajzolódik le a tiszta kék égre széles hegyormán
val; mig a Dürreristein csipkézett hegyes
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irodalma s múltja van s mint az állam, I semmiféle idegen nyely tudását, teljesen az
egyház és tudomány nyelve, az emberiség anyanyelvre van alapítva, ugy a szöveg
nagy részének úgyszólván kétezer éven ke- leírását, mint olvasását illetőleg. Egyetlen
resztül közvetítő eszköze volt s mint ilyen, föltétel Réthy világirásának alkalmazásáfelül áll minden nemzetiségi érzékenységen. nál annyi íntellígenczia, mely a fogalA volapük tehát, mint nyelv, mely a mak értékét, az anyanyelven belül disztingnyelvek számát csak egy ujabbal szaporítja,
épen nem felel meg annak az eszmének,
Réthy meg van győződve, hogy világmelyre Leibnitz és mások is gondoltak.
írása fordulatot fog létre hozni a nemzet-

MI UJSAGr?

— Márczius 15-ikét a mult számunkban felemlített egyesületeken kivül szokottari fogják megünnepelni a »polgári-kör»-bén
is, hol Mihálfi József, főgymn. tanár fog
alkalomszerű felolvasást tartani.
— Sorozás. Az idei ujonczállitás a
szarvasi járás területéről következő sorrendA kérdés nyitját valahol másutt kell közi érintkezésekben. írását mindenek előtt ben fog megtartatni. Április 9-én az I. korkeresni; a világnyelv kérdését valahogy a távirati közlekedés igényei szerint szer- osztálybeliek vezettetnek elő 1-től 250-ig,
másképen kell megoldani.
kesztette meg s próbáit német, franezia, ugr. 10-én: 251-től végig, s a II, korosztályRemélhető, hogy e kérdés meg is lesz angol, orosz, nyelvre alkalmazva tette meg, beliek 1-től 240-ig, apr. 11-én:. II. koröszt.
oldva, s talán épen a zóna országából, Ma- melyek magyarul értelmesen olvashatók. E 241-től végig, s a III. korosztálbeliek 1-től
gyarországból fog kiindulni. Meg is van kidolgozás már annyira teljes, hogy az tá- 220-ig, apr, 13-án; a III. korosztály végig.
— Csabacsüd kitűnő Nimródja, Cscrmár egy a volapük-féle kísérletektől telje- virtai használatra (értesítések, események
sen elütő, más elvekre épített, gyakorlati közlése) bármikor igénybe vehető volna s necsky József, uradalmi ispán, a mult héten
szempontokát követő találmány, melyet fel- ha azt az államok elfogadnák, a közel jö- ismét szépen gyarapította vadász-bravourtalálója »világirás«-nak nevez s mely czéU vőben már egészen megváltoznék a távir- ainak számát f, hó 2-án ugyanis »Kis Ráta»ját tekintve, arra való, hogy nemzetközi dai szolgálat s a franczia, német, angol, pusztán egy szépen kifejlődött király-sast
orosz, görög, román, szerb, török stb. stb. és egy hélyát ejtett el, az előbbi különösen
közlekedő eszközzé váljék.
sürgönyöket, a magyar táviróhivatalok, szer- oly gyönyörű példány, hogy kiterjesztett
Réthy László dr. az »Ethnographia
kesztőségek- és magánfeleknek magyar nyel- szárnyainak hossza meghaladja a két métert.
szerkesztője régen foglalkozik egy terv megvea fognák leadni s viszont, ugyanez tör- A szép zsákmányt a derék fiatal vadász a
oldásával, hogy olyan írást létesítsen, mely
ténnék a budapesti sürgönyökkel a külföl- szarvasi főgymnasium muzeumának ajándéügy írja le a fogalmakat, hogy a Budapesdön a táviróhivatalok hivatalos nyelvei kozta, méltó párja lesz ez az ugyancsak Cserten leírt (magyarul gondolt) szöveget Lonnyiczky József által ezelőtt két évvel lelőtt,
szerint.
donban angolul, Berlinben németül, F á m s már kitömött állapotban közelebbről szinA mi a részleteket, t i. az írás módját tén muzeumunknak ajándékozott saskeseban francziául, Calcuttában hindu, Pekingben khínai nyelven olvassák s viszont bár- illeti, ez természetesen ma még Réthy titka,
mely nyelvű, ez írásmóddal leirt szöveg ki eszméjét és találmányának theoriáját
— Kik olvassák a Szarvas és Vidékét?
először Baross Gábor miniszternek szándé- (VI. közlemény) Legutóbbi közlésünk óta laBudapesten magyarul legyen olvasható.
kozik előterjeszteni, azon reményben, hogy punkra következő előfizetések érkeztek:
Réthy világirásának alapeszméje értalálmánya értékesítését neki a magyar Dr. Télessy Józsefné (Budapest) Dr. Simkodekes és figyelemre méltó. A rendszer minkormány lehetővé teszi.
vics György (B.-Szt-András), Török József
den nyelvészeti nehézséggel igyekszik leszámolni. Réthy világirása nem szó, de foRéthy László a tudományos munkás (Öcsöd), Czinkoczky György (Szarvas), Weisz
gaimii rás ;• nem szavakat és kifejezéseket ságban komoly és tartalmas működést ta- Emil (Istvánháza) A békésmegyeiek köre
ir le, melyek a világ sok fajú nyelveire núsított, s ezek után remélni lehet, hogy Bpcst), Özv. Ecses Mihályné (Borozsmaj,
egymástól elütő formákhoz és szabályokhoz világirása nem álmodozás, hanem reális ta- Ribiánszky Erzsike (Duna-Taksony), Dérczy
vannak kötve, de fogalmakat fejez ki, me- nulmányokon alapuló, fejleszthető és töké- Antal (Szarvas), Folytatjuk.
— A hernyó-irtás fensőbb rendelet
lyek ugyanazon műveltségi fokon álló né- letesíthető találmány, melyre a világforgalomfolytán szigorú kötelességévé tétetett minpek között azonosak, vagy olyanok, melyek ban jövő vár.
den gazdának úgy a város területén, mint
külömbségük nüánszai szerint is megérthea szól lökben.
tők. Egy szóval Réthy irása nem föltételezi

élü csúcsokban végződik. A Sehwalbenkofel fényeskedtek. Behunyt szemmel is láttuk a küzdelme, gondja, azoknak is, akik hozzánk
pedig a messzeségbe nyúló éles hegygerinez. Croda Rossa égbe meredő csúcsát, piros szik- legközelebb állnak és csak mi futjuk át
láit s vele álmodtunk. Reggel ablakunkból gondtalanul, csapongó szárnynyal a napoE hatalmas hegyek csodaszép virágos
ugyanaz a kép tünt elő napfényben fürödve. kat és élvezzük a zavartalan boldogságot...
völgyet zárnak maguk közé, melyet a Prags
Siettünk ki a s/abadba s legelőször is a A te arczocl is elborult egy pillanatra, szápatak fut keresztül kanyargó habjaival.
Sehwalbenkofel hegyre mentünk fel! Át- nakozás kelt szivedben azok iránt, akik a
Egy perez alatt üres volt a veranda, kelve a pragsí patak hídján, folyton felfelé mindennapi élet bajaival küzdenek. Ez volt
i is sétára indultunk. A hőmérő, mely mentünk s jő magasra jutottunk már fel, az egyedüli része utunknak, mikor kissé
csak öt fok meleget mutatott, most mikor végre az első havasi rózsát megpil- szomorúak voltunk s ezt is a mások szenvígan sütkérezett a napon. Megindultunk a lantottuk. Óh, kedves szép vidék; kis pad, vedése keltette fel bennünk. De lehet-e soVirágos réten a Plátzwiesen felé, szemben a melyen oly soká ültünk, zúgó fenyves, káig szomorúnak lenni e szép vidéken ?
Croda Rossával s két oldalt hagyva a többi óriási sziklák, melyek visszavertétek a
Letértünk az országútról s egy kis
hegyet, melyéknek közvetlenül a lábainál tálán addig soha sem hallott szép mamagányos vendéglőbe mentünk. A vendéghaladtunk el. Mikor egyszer a Prags patak gyar dalokat, melyeket ott énekeltünk és
lős, kedélyes és szeretetre méltó tiroli, beutunkat állta, te vígan ugrottál át rajta s te szép tiroli kék ég, ti se feledjetek el
szélt Hofer Andrásról, a tiroli hősről; őszinbíztattál, hogy ugorjam át én is; és csak- soha minket, mint ahogy mi sem feledünk
tén mondta, hogy a magyarokról a tirolíak
ugyan egy merész ugrás — és melletted el titeket!.
*,nem gondolkoznak roszul,« de az olaszokra
voltam! Olyan jó volt, mikor már a patak
Érzékeny volt a bucsu szép Pragstól. és a bajotokra haragszanak, aztán a pasem választott el egymástól.
A kis kocsi újra előállt, a hegyek kissé el- pokra, meg az ügyvédekre, akik ott zsarolHallgatva mentünk tovább; szivünk fátyolozták tekintetüket, a Croda Rossa sem ják a népet ; olyan kis faluban is,
tele volt érzéssel. Csak néztük egymást és látszott egészen, a fák érzékenyen intettek Toblachj három pap van. Toblachon ínég
a szép vidéket. A patak zúgása szinte el- félénk, a virágok
u - még egyszer szépen mo- megnézve az Ampezzo völgy nyílását, a
ringatott; álmodozva mentünk előre s csak s 0 iy 0 gtak , *. és eltűnt a bájos pragsi völgy, bájos Monto Cristallint fehér szikláival, este
akkor rezzentünk fel kissé, ha egy-egy szép eltüntek a rózsaszín hegyek, csak a patak vasúton tértünk vissza Niederderfba.
Erica-csoporthóz, kedvcncz virágunkhoz ér- kisért még egy darabig s aztán az is elünk, melyből sokat szed tünk.
hagyott Visszatértünk Niederdorfba és röi/
De nem lehet leírni azt az érzést, a vid pihenés után átsétáltunk ' Toblachra.
mely csak folytatódott, mikor este a veran- Az utón emlitettem neked, hogy mily kü*
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SZARVAS és VIDÉKE.

Vasárnap, márczius 8, 1891.

— Szarvas a középiskolai tanulok orsz. távné, Dr. Mikolay Isvánné, Pohl Gáborné,
— Ármentesitő társulati szaka$zDr. Szlovák Pál né, továbbá; Jeszenszky
Választmányi gyűlés tartatott f. hó 2-án tornaversenyén, Gsáhj Albin gt\, vallás- és
közoktatásügyi
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m. kir. miniszter a hazai Antónia; Krecsm.árik Jnliskaa, Mázor Palma,

Satacz Ferencz elnök vezetése melleti. tornaügy emelése céljából középiskolai ta- Szendy Lujza és Míozike k. a,-ok.
A Választmány Szarvason lakó tagjai nulók tornaversenyének megtartása iránt
— Primitia. Városunk szülötté, Takács
Mihály,
végzett r, kath. papnövendék mult
közül csupán Haviár Dani vett részt tett intézkedést. A tornaversenyen való részszentel teteit fel a váczi püspök
a gyűlésen, a mi sajnálni való körül- vé télre, mely a pünköst ünnepek alatt, má- vasárnap
áltál a vácz-egyházmegyei áldozópapjává.
jus
17.
és
18-án
fog
a
bpestí
tornaegyesümény, mert ez fokmérője az érdekeltség
Az új lelkész, ki Nágykálára neveztetett ki
let helyiségében Bockelberg Ernő egyesü- segéd lelkészi minőségben má d. e. mutatja
közönyének. A gyűlés tárgyai közül
leti művezető személyes vezetése mellett be első miséjét a szarvasi r, káth. tempkiemeljük a következőket: A mult megtartatni, — felhivattak az ország összes lomban.
— Dr. Máthé cs, és kir. udvari fogülés határozataival szemben —élénk állami és felekezeti középiskolái. Főgymnáeszmecsere után — határozatilag ki- siumunk tanártestülete, engedve a hozzá is orvos tanítványa Dt, Pap Lajos, tudatja a
közönséggel, hogy Szarvason a »Bárány«
elérkezett
miniszteri
megkeresésnek,
f.
hó
mondatott, hogy: 1., különösen tudoszálloda 1. sz. alatti szobában még 3 — i
másul véve, hogy szükség esetében a 6-án tartott gyűlésén elhatározta, hogy a napig működik.
S z a b a d s á g o l t katonák f i g y e l m é b e í
központból is társulati mérnökök fog- vezetése alatt álló tanulóifjúság önként vál- Azon —
hadkötelesek, kik az 1878-ik évben
lalkozó tagjaival O l á h Miklós, tornatanár
nak alkalmaztatni, sőt esetleg, ha vezetése és felügyelete mellett részt kiván soroztattak be, elbocsátási könyvecskéiket
kelleni fog, a magas kormány által venni az országos'"érdekű ünnepélyen, any- átvehetik a községházán.
— Szabad-e más községből kimért húst
díjtalanul annyi mérnök rendeltetik ki, nyival inkább, mivel most, az államsegély behozni?
A húsáraknak az utóbbi időben
közeli
kilátása
mellett
jónak
és
célirányosamennyit a védekezés igényel, a válett rohamos felemelése gondolkodóba ejtette
lasztmány a felügyelőknek a mult ülé- nak tartja, ha intézetünk ez irányban is a húsfogyasztó közönséget: sokan — nem
akarván magokat a rendkívül terhelő napi
sen javaslatba hozott alkalmazását bemutatja kiható munkásságát. Tudva, hogy adónak alávetni, más községből kezdték
a tornázás, mint a közoktatás és nevelés
mellőzi. 2., Az állandó napszámosok egyik különös figyelemre méltatott ténye- ellátni napi szükségletüket, így rendessé
a szentandrási húsfogyasztó szövetkeelőleges fel fogadásához a főigazgató is zője, eleitől kezdve szakszerű ellátásban vált
zetnek — mint legközelebb eső alkalomhozzá járulván , az e tekintetben ho- részesült a szarvasi főgymnásiumban,. s if- nak igénybevétele, sőt többen, — köztök
zott választmányi határozat helyesnek jaink közül évről évre kerültek, kik lelke- egyik nagyobb vendéglő bérlője is, — minden nap Török-Szentmiklósról hozatják
bizonyult, s csakis annyiban lett fe- sen és szép eredménynyel Űzték a testedző vasúton a szükséges húsmennyiséget. Ez az
leslegessé, mert a főigazgató ezt elő- sport ez ágát, a legszebb remények között eljárás nagyon praktikusnak bizonyult, mert
tekintünk a pünkösti ünnepélyek elé, meszállítás csekély dijának, s a kilónként
legesen elrendelte a védelmi szabály- lyeken küldötteink bizonyára csak dicsére- aesedékes
fogyasztási adónak beszámítása
zat 9-ik s következő §§-ai alapján, s tet fognak szerezni az alma maternek.
után is jutányos és jóminőségü húst élveztek az illetők. — Minthogy azonban fordulerre a helyettes szakaszigazgatót uta— Hangverseny és kaszinó-estély. A
tak elő a törvény kijátszására czélzó kisérsitotta. -— A b el viz ek 1 e v e z e té- társ. leányiskola tantestülete idei hangver- lelek, az elöljáróság közhírré tette, hogy
sé re megállapított tervekre vonatko- senyét — melyről közelebbről megemlékez- mindén vidékről behozott húst a beszállítás
előtt a városi fogyasztási adóhivatalnál
zólag a főigazgató kijelentette, hogy tünk, a has vét ünnepek után, április hó Jtell
bejelenteni, s az esedékes adót lefizetni.
a költségvetésben bel vizle vezetésre l i - é n fogja megtartani. A programm ez A szállítás csak nappal (reggel 7 órától
úttal is igen érdekesnek ígérkezik. Az inelőirányzott 2000 frton felül 5000 frt tézeti növendékek zongorakiséret mellett este 7-ig) engedtetik meg s csak az országúton. Aki az adókötelezettség alóli kibúvás
engedélyeztetett. Szóló arra kérte a elő fogják adni az Erney-Poldiní-féle »Év- czéljából az elmondottak ellen vét, arra a
választmányt, hogy miután e czélra szakok c HL részét: a Téli regét; ének- kihágás mérvének megfelelő pénzbírság vár.
még nem rendelkeznek annyi összeg- számok lesznek ezen kívül Dr. S a 1 a c z
gél, miként kisajátításokat is tegyenek, Oszkár úrtól, a szarvasi hangversenyek eme Nevelésügyi érdekünk legújabb napi
— hassöü oda, hogy az egyes birto- rokonszenves alakjától, a főgymn. ifjúság
kérdése-*)
férfi-karától, sőt hir szerint sikerült a renkosok. azt földjeiken minden kisajátítás dezőségnek egy új erőt is "megnyerni B u Népek, nemzetek sorsa leginkább attól
nélkül a közügy érdekében engedjék g y i s Andorné úrhölgy személyében, ki ma- függ, hogy befolyásos kormányzó körök és
meg. Ezzel kapcsolatosan főmérnök a gyar dalokkal működik közre, míg Ko- testületek mennyire vetnek gondot az ifjú
belvíz levezetéséről készíteti terveket v á c s Szeréna k. a. zongorajátékkal fogja nemzedék testi, értelmi és erkölcsi nevelésére.
Erre czéloz a szentírás, midőn — b á r
terjeszti elő, mely szerint 12 csatorna fokozni az est sikerét, — A nőegylet vivan a Szarvas, Mező-Túr és Szent- galmi bizottságának kebelében azon prak- leginkább a vallástudományt tartva szem
tikus gondolat jutott érvényre, hogy a ka- előtt — mondja: elvész a nép, mely tudoAndrás határában felgyülemlett belvi- szinó-könyvtár javára rendezni felajánlott mány nélkül szűkölködik 1
zek levezetésére, u. m. 1., Malomzug- társas estély a neveidei hangverseny napKorunk ennek tudatában czélía törő
décsipusztai főcsatorna, 2., Czigányéri ján, s közvetlen azt követőíeg tartassék buzgólkodást, lélekemelő áldozatkészséget
csatorna, 3., Me'zőtűr-nagytapösi főéri meg. A mulatság ezen része érdekében is, fejt ki az ifjúság nevelése érdekei körül.
csatorna,
Mezőtúr-n agylaposi mel- mely természetesen tánccal lesz összekötve, És ezen érdekek közül épen nem utolsó az
lékéri csatorna, 5., Csikós-éri csalorna, megindult már a mozgalom, s hinni léhét, ifjú nemzedék tervszerű testi nevelésének
hogy a kettős jótékony cél és kettős élve- gondozása.
6., Mezőtúri görbeéri danczáfenéki zet most is összehozza Szarvas város és a
Hazánkban alkotmányos magunk feletti
csatorna, 7., Leski-halmi csatorna, 8., vidék megszokott kedves közönségét, s az rendelkezésünknek kezdetétől kiváló gondot
Szent-András-furugymeder csatorna, 9., apr. lí-iki estély kedélyesség dolgában vetett közoktatási kormányunk az ifjú nemSzent-Anclrás-pálinkáséri csatorna, 10, semmiben sem marad a legszebb sikerű zedék tornatanitásárá. És méltán. Találólag
mondja már Aristoteles, hogy ép testben ép
Szent-András-nagyfertői csalorna, 11., farsangi összejövetelek mögött.
— A »Függetlenségi Kor« B e n k a a lélek. Meggyőzhet a nevelés e sarkelvéről
Kákafoki főcsatorna, 12., Kákafoki
Gyula, főgymn. igázgatótanárt nyerte meg a mindennapi tapasztalás, mert már a legkimellékcsatorna; — melyek kiépítésére a márczius 15-én tartandó alkalmi félol- sebb főfájás, egy-egy futólagos meghűlés
a szakaszmérnök már most utasítva vasásra.
alkalmatlanná teszi az embert arra, hogy
van akképen, hogy a mint arra alkal•— Estély. Minden izében sikerült és zavartalanul gondolkozzék, izgalomtól és
mas idő lesz, a tervezet szerint azon- kedélyes estély tartatott f. hó 5-ón özvegy lehangoltságtól elfogulatlanul érezzen és manal vigye keresztül. A hol pedig a holt Nyácsih Sománé úrhölgy házánál. A sze- gához illő nyugodt meggondolás alapján
Körösbe a belvizek természetes lefo- retetreméltó házi úrnő, s nővére — özv helyesen cselekedjék. A bttn és betegség legThúryné — biztosi tolták s világos reggelig
*) Lapunk már nagyrószben Összeállítva s
lyása igényelni fogja, a másodrendű- ébren tudták tartani á vendégség jókedvét.
nyomva lévén, c helyen kOzíiljük B. Gy főgymn,
gát átvágása meg fog történni.
A hölgyvilágból jelen voltak : Hagetér Güsz- igazgatónk időszerű cfcikkét*
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SZARVAS és VIDÉKE,

nagyobb ellenségeink. E két ellenség ellen
folyton küzdeni sarkalatos kötelességünk s
hallgatva tapasztalataink kioktató tanúságára mindén áron tartozunk törekedni arra,
hogy épségben, erőben, egészségben élhessük
napjainkat. Hiszen az épség és erő nem csak
az élet bajainak könnyebb elviselésére s
biztosabb legyőzésére nyújt kilátást, de
minden örömök élvezetére is fogékonyabbá
teszi az embert. Pedig ebben rejlik az emberi
élet sohasem kicsinylendő magas érdeke.
De hogy már a zsenge gyermekkortól
kezdve fejlődjék, erősödjék s hivatásszerű
munkásság végzésére alkalmassá váljék az
ember testileg, arra nézve felkarolnunk %
számító mérséklettel gyakorolnunk kell a
tornázást
Tálán épen, hogy a tornázásnak, melyre
főként túlterheltséggel nem minden ok nélkül vádolt jelen iskolai életünkben az ifjú
nemzedéknek igen nagy szüksége van, nagyobb lendületet, tervszerűbb irányt és érdeket adjon hazánk eszmegazdag és reformokra vállalkozni kész közoktatási Ministere, a jövő pünkösd első és második ünnepére Budapestre meghívja a középiskolák
kiváló tórnázóit, hogy egy országos ünnep
nem mindennapi versenyében legyen feltüntetve a tornatanitás iránya, terjedelme,
gyakorlásának módja és eddig elérhető sikere.
- Felujulunk lelkeink előtt az ó-kori
görögök isthmosi és olympiai játékai. Vajha
ez által fellángolna bennünk s nálunk is a
nemzeti egybetartozás, testvériség, hazaszeretet azon éltető szelleme, mely épen a fo jékony ifjú kebelben talál legjobb talajra!
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tésben álltak, mit azon körülmény igazol,
hogy január 25-ke óta, ^ holott az ellen— Fényes és megható esküvő,
kezőre voltak elkészülve, jelentékeny bele f. hó 2-án a békési ref. templomban. téti többletet nyertek, a hason intézetek
Szegedi Károly békési lelkész és egyház- pedig szükség esetére szives készséggel
megyei tenácsbirónak egyszerre 2 szép leá- ajánlották fel a viszleöizámitolást, mit azonnya Ilona és Vilma mondotta el ' z örök ban nem kellett igénybe venniök, mert a
hűséget. Előbbi Kolumbán Áron kötegyáni, betéttöbblet folytán, a viszleszámitolási számutóbbi pedig Szügyi Dániel dévaványaí ref. lát, mely decz. 31-én 232785 frtot tett, ma
lelkészszel. Az esketést Nt. Szabó János már 85.070 frtra szállíthatták le. A mai
esperes végezte. Eskető beszéde mindenkit napig a pénzügyminiszter úr által a népelragadott, Arany beszéd volt az ezüst csen- bank bukása által sújtott hitelképes lakosgéssel, olyan, milyent még Békésen nem társak váltóadósságuk rendezésére nyújtott
hallottak. Az esküvő fél 10 órakor vette 150,000 frt segélyből előlegesen utalványokezdetét, utána a paplakban rövid villás- zott 50,000 frt felhasználásával mintegy
reggelire gyűltek be a hivatalosok és déli 280 drb népbanki lejárat lett 72,000 frt
fél 1 órakor kendőzött lovakkal repített értékben aff intézet által rendezve s ez ál- ;
hintókban vonúlt ki a nászmenet a vaspá- tal számosan^ a bepereltetés költségeitől
lya indóházához, honnan az új párok sze- megkímélve. A további rendezés simán és
rencse-kívánatoktól, s vagy 25 vendég által késedelem nélkül folyik, s a lebonyolítás
Földvárig kisérve, boesáttottak otthonuk most már nagyobb bajok és költségek melfelé. Násznagyok voltak Bakó Imre dévavá- lőzésével fog véget érni. A takarékpénztár
nyai orvos és Igaz Károly ügyvéd Békésről. anyagi vesztesége a Népbánk bukása folyVőfélyek Dr. Szegedi Kálmán, a menyasszo- tán, mintegy 4000 frtot tesz, és a népnyok fivére, Szügyi József, az egyik vőlegény banki részvények lombadirozásából ered,
fivére, dr. Igaz Pál és Budai János ref. segéd- melyekre egyenként, a befizetett összeg, 40
lelkész. Nyoszölyó lányok Szegedi Margit, frt lett előlegezve, Egyeseknek e részvéSzügyi Juliska Szabó Juliska, Igaz Róza nyeken kivül más vagyonuk teljességgel
és Erzsi.
' nincsen és igv a követelés behajthatlan. Ezen
— Pályázat főmérnöki állásra. A hosz- veszteség ugyancsak a folyó évben érte s az
szúfoki ár mentesítő társulatnál Borsíczky intézetet, ele egy már ismert veszteséget a
Lajos elhalálozása folytán megüresedett fő- jövő év számlájára átvinni nem tartották
mérnöki állásra a pályázat közzé tétetett. a kereskedelmi törvény szellemével megA megválasztandó főmérnök székhelye Bé- egyeztethetőnek, azért a felügyelő bizottkés, évi járandósága 1600 frt fizetés, 400 sággal egyetértve inditványozza, hogy ezen
frt lakbér, éa 600 frt úti átalány. Az állo- össszeg már az 1890. év nyereményéből
És mert ilyen biztató reménynyel gon- más elnyérése iránti kérvények márczius a veszteségi számlára vezettessék. — Tadolunk a tervezett országos tornaiinnepre, hó 20-ikáig Hngcdüs Mihály társ. alelnök- karékbetéti forgalom 1.754,373 frt 87 kr.
A betétek állománya a lefolyt évben 115,757
és mert az abban való részvételre a Nagym. höz Mezőbefénybe intézendők.
közoktatásügyi minister úr Ő kegyelmessége
— Ifj. Jeszenszky Károly, a mezőbe- frt 29 krral, a betevők száma 227-tel
a szarvasi főgymnasium tanulóságának vá- rényi ág, li. eV. egyház fiatal lelkipásztora, szaporodott. Bankváltó forgalma 4.386,307
logatott tornacsapatát is meghívta: azért kinek betegségéről egyik közelebbi számunk- frt 61 kr. A bank váltó tárcza 432 drb elveszek magamnak alkalmat tisztelettel föl- ban mogemlékeztünk, rövid gyógykezélés fogad vány nyal és 57,469 frt értékkel szakérni az érdcklett szülői köröket és áldo- után teljes egészségben tért vissza Bpestről. porodott. Zálogkölcsön forgalom 141,908 frt.
zatkész közönséget, hogy a főgymnasium-;! e g y i u l z községébe s már hivatalos
is A zálogkölcsön állománya 3703 frttal apadt.
Jelzálog kölí sön forgalom 272,786 frt. A
mai egyetértve közreműködjünk azon, n u - j s z e m é l y e s e n ] á t j a e l
kölcsönök száma 53, a jelzálog kölcsön
kép ügyesebb tornázó tanulóink ez ünne— Hymen. Pap Etelkát, Pap Antal,
pélyben maguk okulására s lelkesitésére s vésztői ref. l.el kész-tani lónak szép leányát állománya 14,533 frttal szaporodott Visztanintézetünk jó hírnevének emelésére részt f. hó 18-án vezeti oltárhoz a vésztői ev. leszámitolási forgalom 1.631,095 f r t ' Pénztári forgalom 6.202,479 frt 12 kr. Összes
vehessenek.
ref. templomban Böszörményi Béla, a bat- forgalom 12.390,352 frt 11 kr. A 6.302,479
Sejthetőleg nem is lesz ez ünnepé- tonyai ref. egyház fiatal lelkipásztora.
frt 12 kr, tevő bevételi forgalmat áz előző
lyen való részvétel a legtöbbre nézve ki• — A b.-csabai takarékpénztár-egyesü- év 5.027,917 frt 58 krriyi bevételi forgalvihetetlen. Mert míg egyrészt az olcsó fel- let 189Ö-ik üzletévről szóló zárszámadását
utazást, az ingyenes elszállásolást s a ju- az igazgatósági és felügyelő bizottsági je- mával összehasonlítva 1.174,561 frt 54 krtányos ellátást maga a nagym. minister úr lentéssel megkaptuk. A takarékpénztár rész- nyi bevételi forgalmi növekedés mutatkozik.
— Békésen márczius 15-ikét a kasinó
kilátásba, helyezi a felrándulókra nézve, vényenként 8 forint osztalékot fizet Az
másrészt azt is követeli, hogy az ifjúság a igazgatóság örömmel jelzi, hogy az intézet a polgári körrel karöltve szándékozik meg
tornatanár s esetleg más tanárai kíséreté- irányában fokozatosan nyilvánuló bizalom, ünnepelni. Irányi Dániel országgyűlési képben tegye meg a tanulságos kirándulást s ugy összes forgalma, mint az egyes üzleti viselő is meg lesz híva az ünnepélyre s remélhető, hogy meg is fog jelenni, mert a
a fennidŐzés* ideje alatt is az ifjúság egészségi, erkölcsi és pénzügyi tekintetben oly ^ k b a n ttmlatkoaö jelenlökeny emolkedes- t ö b b o l d a l r ó U ö r l é n ö m e ghivásokkal szemben
ellenőrző gondozás alá helyeztetik, mely ben, hangosan nyilvánul és önnek k o s ^ n - b é k é g i v ; U a s z t ó i l e l ö n y b e n részesiti-mindenheti, hogy dacára a mull év másod.k f e l c - , k o r a m j e l e í l é s b c n .
koránál s iskolai kötelezettségénél fogva
ben, különösen annak utolsó negyedében
őt megilleti.
— Bokody színtársulata Pénteken vett
szokatlanul emelkedett kamatláb mellett is búcsút Békéstől, 20 előadást tartott s összeEzen biztosítás megnyugtató hatása
kedvező üzlet-eredménynyel számolhat be, vágó jó előadásai biztosították existentiáit, a
alatt örömmel üdvözlöm a nagym. minissőt az eredmény várakozáson fölöttinek mi Békésen pár év óta a csodák 'közzé
ter által tervezett országos tornaiinnépélyt, lett volna mondható, ha a helybeli nép- tartozik.
,
Éltet a remény, hogy jól összeválogatott bank összeomlása azt, bár jelentéktelen
— A b.-csabai közbirtokosság feloszlott.
tanulóságunk föllépésével s mutatványaival részben nem érintené. A népbank bukása Az a testület, — irja a »B. K.» melynek
eléri a szakértők méltatását s míg
által a takarékpénztárt leginkább erkölcsi- Csaba városa mintegy 45 év óta öly sokat
$ég koszorújával ékesítve tér vissza
leg érintő és jelenleg fennálló helyzetről köszön, de a mely az 1889. év folyamán a
nasimunk csendes fálai fcozé, egyútatl in- jelenthetik, hogy a katasztrófa első hatása várossal történt kiegyezése folytán vagyotézetünk jó hírnevét is gyarapítani
alatt sem érezték az intézetük iránt tanú- nát a városnak adta át, véglegesen szerdán
!
sított bizalom megrendülését, sem az inté- folyó hó 4-én oszlott fel. Ekkor tartatott
zetek részéről, melyekkel üzleti összekötte- ugyanis S z ű c s ti Béla elnöklete alatt az
Betika Gyula.
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Vasárnap, márczius 8. 1891.

forintot fizettek. Jövő számban hozzuk a hiszi magáról, hogy ő alaposan ismeri őket;
utolsó képviseleti közgyűlés, a melyen
ha tanácsért fordulsz hozzájuk, nagy képpel
t( ijesztették- a számvizsgálaton keresztül bevétel összegezését és a kiadási
— Ányos László recitátor Kondoro- mondják el — csalhatatlan szerüket és mégis
ment és jóváhagyott számadások és azok
mégis épen úgy vagyunk az asszonyokkal,
jöváhágyattak; bejelentetett, hogy a város- son 2 estén, szombat és vasárnapon tartotta mint a fogfájással, mely utóbbi betegség ellen
tól kapott regále-kárpótlás a közbirtokosság — már általunk jelzett — előadásait. Kon- mindenki tud szert, de mégis sok, sok emtagjai között kiosztatott s csupán csak egy doros intelligentiája meleg pártolásban ré- bernek fáj a fuga . . . és pedig sokszor épen
pár száz forint fel nem vett regále-kárpót- szesítette a jeles ifjú művészt, kinek sze- az asszonyokra.
lást osztalék maradt vissza; ez Összegre replését kiváló siker koronázta. Poe Edgár
Tudós férfiak tették már tanálmány
nézve, valamint az öszzes közbirtokossági »Hollója« volt az előadás 1-ső száma. Teljésen
sikerült
e
csudálatosan
szép
költetárgyává á nőket,és mialatt sok kötetre terkönyvekre, iratokra és az ezután felmerülhető és a közbirtokosságot érintő ügyekre mény elszavalása s a közönség, melynek jedő munkáikat megírták, elfeledték persze
nézve határoztatoít, hogy azok Csaba váro- szivén előadó művész uralkodott, elismerő a tükörbe nézni, mit jól is tettek, mert küsára, mifít a közbirtokosság jogutódjára tapsokkal adózott az élvezetért. A műsor lönben ijedten látták volna, hogy homlobízatnak, Végül Szucsu Béla szép, hatásos különben igen változatos volt. Víg-szelle- kukon szarvak nőttek ezalatt.
beszédben vázolván a közbirtokosság régebbi mes magán jelenetek, milyen a : »Szeretem
Mikor Mantegazza világhírű munkáját
s ujabb történetét, annak érdemeit, kijelen- a nőketc, »Agglegény panassza a divat elirta az asszonyokról, a nagy munka közben
tette; hogy a várossal történt egyezség foly- len«, »Desperat ur«, »Az udvarias ember«,
feleségét sokszor ültette az ölébe és hízeltán a testület befejezte pályafutását s min- tarkázva komolyakkal: »Haramiák«, >Hajógett neki, dédelgette, attól félvén, hogy mitán e gyűlés az utolsó, kimondja, hogy a köz- törés», »Guitare«, »Kont<, »Lelkiismeret«,
az egész világ asszonyainak charaktebirtokosság ezennel végleg feloszlik. Utána stb., mind művészi öntudattal előadva, a
:itahulja, ezalatt a saját felesége —
még dr. Z s i l i n s z k y Endre szólalt fel, közönséget építve szórakoztatták, Dicséretegy nálánál kevésbbé tudós férfiúnak — (ki
jegyzőkönyvbe kívánva iktattatni az elnök, tel kell megemlékeznünk Kondoros közönaz utcza túlsó feléről monoclizott át) —
S z u c s u Béla érdemeit, a mit a gyűlés egy- ségéről, hol nemcsak az intelligentia, de az
iparos osztály is . minden kultur törekvést a characterérc lesz kíváncsi és majd ő is
hangúlag, lelkesedéssel elfogadott
úgy jár, mint a hírneves bécsi tudós Stein
— Adomány. Hrivnák Mihály kondo- lelkesen gyámolit és felkarol. Ányos KonLőrincz, ki mialatt híres nemzetgazdasági
rosí lakos 2000 téglát ajánlott fel az ev. dorosról Szt.-Andrásra távozott.
— Csillagok járása márcziusban. E hó- munkáit megírta, addig szépecskén az ő
iskolára. Ugyan ő ajándékozott ez év elején
vagyona ellen elrendelték a csődöt.
ének-szám-kirakó táblákat is az egyháznak, nap csillagászati eseményekben nem va— Jelentéé a szárvasi korcsolyázó lami gazdag. Az utolsó negyed 3-án d. é.
Ügy van minden férfi az asszonyokkal,
11
óra
38
perckor
volt,
újhold
10-én
é
óra
egylet pénztári állapotáról. Folytatólag kömint a dohányos ember a szivarral. Meg40
perckor
d.
u.
lesz,
első
negyed
17-én
7
zöljük nyilvános nyugtázásként azok neveit,
annyi füstölő ember meg van u. i. győződve,
kik tagsági dijaikat befizették. Felgymna- óra 40 perc reggel, holdtölte 25-én 1 óra hogy 6 ért a jó szivarok kiválasztásához,
siumi tanulók — fejenként 50 krt fizettek: 41 p. reggel, — 20-án a nap 8 óra 9 perc- megtapogatja, meg is forgatja, meg is ropogVIII. osztályból. Anszlender Vilmos, Fis- kor reggel a vízöntő jegyébe lép. A tavasz tatja a trafikban mindegyik a szivart és Íme
bein Soma, Kleiner Gyula, Laukó Dezső, hivatalos kezdete este 10 óra 45 perckor, mégis elkelnek a legrosszabb szivarok is,
Ritter Károly, Piícz Mihály, Papp Pál, amikor a nappal egyenlő az éjjel. Március és Wekerle ministemek nem marad egy se
Paál István, Makula Károly, Németh Szi- 1-én a nap 10 óra ',58 perc hosszú volt, a nyakán.
lárd, Urszinyi János, Szeremley Mihály, Ott s ahó végéig 1 óra 42 perccel növekedik.
a legrosszabb és lecsunyább asz— Milyen nyár lesz az idén? Nincs
Béla, Mizsléy Gyula, Liszka Gyula, Lővy
Zsigmond. VII. osztályból Bácsy Gyula, mit csodálkozni rajta, hogy a szokatlanul szonynak is akad vevője. Persze, hogy erre
Básty János, Sztraka Ernő, Králik Pál, Ján- hosszú és szigorú telet összehasonlítják azt mondaná az én Pista bátyám: »hja
osok Endre, Hóldy Jenő, Salacz Aladár, előző telekkel, és aztán következtetnek az öcsém, ha úgy lehetne asszonyt szerezni,
Molitórisz Lajos, Hrdlícska Lajos. Kramer ezeket követő nyári időkből. Annyi bizonyos, mint a szivart a trafikban, akkor híz ez
Gusztáv, Fuksz Béla, Kovács János. VI. osz- hogy kevés hidegebb tél volt a mostani máskép volna, és különösen, ha a rósz
tályból. Huszérl Jenő, Ponyitzky Kálmán században, mint a jelenlegi. Még Észak- asszonyt is csak egyszerűen el lehetne hajiéi rossz szivart.»
Künstler János, Szabó Gyula, Szász József, I Afrikában is erősen érezték a fagyot; AlgiHunyadi István. V. osztályból. SuchMstván,: riában két napig — 2*2 fok volt a hőmérDenique nyugodjunk meg abban, a mit
Such Soma, Szemián Dénes, Mihályi! Géza, ! sóklet, Rómában — 5 fokra ís szállt alá. n
, .
Korén Pál,
Hajós Károly, Varga János,¡A lefolyt 60 év folyamán telt
* r e * e n a z a^ZonyokKiss Albert, Kleindl József, Csermák Kál-!sek szerint igen hideg télre nem követkemán, Elesanszky Zsigmond, Orthman Al- zett forró, hanem inkább hűvösebb nyár.
»Asszony, leánynak szivek valóságos,
.bert, Gaylhoffer László, Dancs Szilárd. Al- Kölönösen junius és július hónapokban volt
gondolatja, eszi, az már nem arányos,
.gymnasiumbeliek fejenként 30: krt fizettek: ez érezhető. Téves az a közhit, hogy hideg
áprilisi ido az 6 természete az eszejárása ? ~ »1 U l á U i • • « » . »
JV. osztályból. Petrovics Mihály, Csermák télre nagyon forró nyár következik. A túlVilmos, Exterde
Kálmán, Gulyás Péter, szigorú telet rendesen oly nyár követi,
Coquette! t Mikor e szót kiejtem, minMedveczky Géza, Bonomi Géza* Jancsovits melynek folyamán gyakoriabbak az esőzéLoránd, Fudt Károly Unger Tibor, Kovács sek, mint normális nyarakon. E szerint, ha denkinek meg van a maga képzelete a kaKálmán, Povázsai Elemér v Buzár Ferencz, a tünetek nem csalnak, ez idénre a szo- czér asszonyról
Laurovits Zoltán* Chován Károly, Lehoczky kottnál hűvösebb nyárra számithatunk, sok
Látnak maguk előtt csinos, eleven
esővel.
János, Jeszenszky Elek. Iil. osztályból. Kicsnőalakot, kivágott báli ruhában, hófehér
ka Gusztáv, Ludigh György, Dérczi István,
vállakkal és egy szép bóbitás fejecskét, a
Nyíri Zoltátt, Benczúr Lajos, Exterde An-selyem háncs-ruhákat 10 frt 50 mely forog szünetlenül, mint a napraforgó;
dor> Nyácsik Béla, Thali István, Muzsai krér t öltözékenként (jobb minőségben is) látnák tüzes tekinteteket, a melyek többét
öl l özrtk-s z n.m rn portonnrln- ésA« vámmentesen
v/»rnmí»nfó«{ón mondanak, mint egy kötet könyv, vagy egy
Kálmén, Kocsis Dezső, Tolnai Antal, Po- küld öltözék-számra
Ó gyári rakiara (cs. és kir. üdvari
nyitzki Lajos. II. osztályból Csermák La- szállító) Zürichi»»».
perzselően forró szerelmi vallomás; látnak
Minták forduló postával
jos* Megele László, Harsányi József, Kor- küldetnek. Levelekre 10 krajezáros Ievélhólyeg mosolygó vagy durczás arezot, szóval életet
ragasztandó.
nidcsz József, Menczer Aladár, Bittér Sánelevenséget, mely provokál, vonz és taszít
dor, Váíner György, Chrenka Mihály, Uregyszerre . . . , .
banék Lajos, Markovits Pál, Keresztényi
Ilyennek képzeljük nagyjában a kaczér
János, Szabó Pál, Horváth Béla, Blaskó
asszonyt, pedig nagyon sokszor végzetes
Lajos. I. osztályból. Salacz Elemér, Albetsz
hiba az t ha felületes fogalmak után ítéljük
Frigyes, Chrenka Emil, Pápp Jenő, Brózik
JL
coqtiette.
még a kaczér asszonyt, niert ily módon
Károly, Blázy Elemér, Baginyi Endre, Gyufelülünk az igazi, a valóságos, a közveszélyes
rik György, Nagy Károly, Kemény Dezső. — Részlet B á o i k a i Alb«r4 felolvasásából. —
A városi közönség köréből utólag még SzirAz asszónyokát a világ teremtése óta coquettenek*
ma y L. Árpád és Oláh Miklós urak egy-egy tanulmányozzák á férfiak; minden férfi azt
A káczérságnak ezer neme és fajtája
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van és sokszor a szende, passiv álmodozó,
Kérdezd meg a bengáli tigristől, hogy
a.) a f. évben szükségelt munkások
elmerengő leányban tizannyi a kaezérság, mért öli meg a puszták állatait, mikor az számát (férfi, nő, gyermek)
mint egy szabad szájú, eleven, kikapós me- áldozatnak se húsa, se vére nem kell neki? Î
b.) Az idő, melyre a munkások szükOlyan a kaczér nő, mint a gyújtogató: ségesek, és
nyecskében.
c.) a munkások díjazását akár a t. társA kaezérság éhes farkas, mely sokszor semmi haszna a kárból, de szenvedélye orgiegyesület utján, akár közvetlenül titkári
öltözik báránybőrbe és nem egyszer illik rá ákat ül, ha a láng-kat felcsapódni látja,
a közmondás, hogy: * lassú viz partot mos.»
A kaczér nő hasonlít a betörőhöz ; az hivatalunknál mielőbb legkésőbb, azonban
Ama kisasszony, ki borús időben, utóbbi az éléskamrákat, míg a coquette a márczíús hó 15-ig bejeleteni szíveskedjenek,
szürke égboltnál nem megy sétálni, mert szivek kamaráit töri fel ; mindkettő tolvaj- hogy mi a keresk. minzsterium segédkezén
neki a szürke szin rosszúl áll, vagy az a kulcscsal dolgozik és csak az a külömbség sét igénybe véve, a munkás-szükségletek
17 tavaszt még nem látott kis lány, a kinek köztük, hogy a betörőt sokszor becsukják, fedezéséről intézkedhessünk.
Az orsz. gazd. egyesület nevében
nem régen beszéltem el, hogy egy barátom míg a kaczér nő mindig szabadon jár.
Gr. Desewfy Aurél,
6 bele halálosan szerelmes és ő kaczagva
A kíérdemült tolvajok
vénségükre
felelt, hogy »oh hiszen azt az urat én csak gyakran beállanak a rendőrség szolgálatába
fogadásból hóditottam meg és nyertem is és miután ők ismerik a tolvajélet minden
Tudomásul.
rajta egy báli legyezőtismétlem, az ilyen csinját-binját, igen hasznavehető kémeivé
orsz. gazd. egylet elnöksége tudatja,
sokszor nem olyan coquette, mint az a nő, válnak & törvényes rendnek.
hogy folyó évi april. 16—21-ig bezárólag
a kivel együtt utaztál Konstantinápolytól
Ilyen a kaczér nő is.
VlII-ik tenyészállatvásár és kiállítás tartaPárisig és noha egyetlen tekítetre sem érdeHa megvénül — a mit ő ugyan soha
mesített a hosszú út alatt, e mellett azon- be nem ismer — akkor beáll a vén coqu- tik, mely mellett megengedtetik gazd. gépek*
ban két év múlván is megmondja, hogy ette szigorú mamának, vagy kegyetlen garde szerszámok és anyagok bemutatása.
Máj 3—10-ig bezárólag tenyész- és
milyen volt nyakkendőd tűje vagy a manchet- des dames-nak és nálánál szigorúbb, dificiteid gombja szerdán és milyen csütörtökön. lisebb őre nem lesz az illemnek és morálnak. használati lóvásár és kiállítási, szerszám és
istálló-berendezések bemutatásával.
Ismerek egy híres szép asszonyt, a ki
Hogy meddig kaczérkodik az asszony ?
Máj. 13 és 14-én hizómarha-vásár
megbarátkozott egy szerfelett csúnya nővel
— Csak vonaglásában szűnik meg ka- kiállítás.
csak azért, hogy vele együtt fényképeztesse czérködni, de még akkor is leveti melléről
A kiállítás Budapesten a városligetben
le magát és hogy így az ő szépsége még a takarót, ha szép vállai vannak és fiatal
fog megtartatni, s mindenkor reggel 9 órájobban szembe tűnjék.
orvosok tartanak felette consiliumot.
tól esteli 7 óráig lesz nyitva.
Hallottam egyszer egy bűnbánó coquetA bejelentések a rendező-bizot tsághoz
teről, hogy ő annyira hiú és tetszeni vágyó
Budapest köztelek intézendők, hol az érdekvolt, hogy akkor, a midőn valaki életveszélődék részletesebb felvilágosításban szívesen
lyesen megbetegedett a családjában, ő mindrészesittetnek.
járt arra gondolt, hogy jól fog-e neki állani
B.-Csaba márezius 3. 1891.
& gyászruha?
Zlinszky István.
A bésmegyei gazd. egylet az alábbi
Ugy-e hölgyeim, kegyetek megannyian
g. e. titkár.
átiratot vette az orsz. gazd. egylet elnökséelitélik a kaczérságot ?
gétől, melyet közérdekű voltánál fogva a
Meteorologiai észleletek.
Én legalább soha az életben nem halközönség tudomására hozni a megyei gazd.
lottam dicsérni a kaczér asszonyt, de szidni
Szarvas, 1891. febr. 28-tó —márcz. 6-ig
egylet szükségesnek tartván, annak közlé— úristen! e tekintetben, hogy sokat mondsére a t. szerkesztő urat tisztelettel kéri fel.
Cao
Iá6 chtf m é n ó k l e t
StiUirí y
jak, már-már közeljárnak az anyósokhoz.
erő«,» cg I
i 7 . r.| t. 4. u. | 8. 6. est Wrép
i h i A.
Tisztelt Társegyesület!
Egy barátom, — a ki egy kaczér nőbe
I
VebrJ
volt reménytelenül szerelmes, — elkesereTekintettel arra hogy az ország egyes 28 —5*4 - t - i —6*5 - 4 4 co NE co
désében a következő aphorísmákat állította vidékein megindult gyáralakitási mozgalom
össze. Ezek az aphorismák — beismerem igen sok munkaerőt elvon a mezőgazdaság- 8 , —9*8 co S2 S Í
1 -140
•.•!'• • t • *'ta ' munkabért,
1- Va ••<•
— hogy túlzottak, tán sértők is, de hadd j ^Í j*I l1e1t váe m egdrágitja
ke- 1
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mondom el azokat, mint egy felsült szerel-, r e s k m i n i s t e r n r c z é l u l tőzte ki, gondosmes jeremiádjait.
k o d n i arról, hogy a hiányzó munkások,
Őrizkedjél a kaczér nőtől, olyan az, hazánk sürőbben lakott vidékeiről állíttasmint a lidércz, folyton világit, csalogat, de sanak elő.
szalad is előled.
A minister ur ezen eléggé nem becsülA kaczér nő olyan, mint az ígérvény, hető figyelmével míg egy részről a mezőa promesse, mely egy nem létező sorsjegy- gazdaságnak óhajtja biztosítani az olcsó
ről van kiállítva, játszol rája nagy remé- munkaerőt, addig czélzatai nemzetfentartási
nyekkel, de soha meg nem ülheted a treííert. tekintetben is megérdemlik a gazdaközönA kaczér nő úgy tesz, mint egykor az ség legnagyobb figyelmét.
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Egyesülétünk részesült a szerencsében,,
, ,
.
,
. .
inquisitorok; fűszeres, sós, pikáns ételeket
.
. . t
..
J e l m a g y a r á z a t : A szélirányok jead ennünk, de nem ad hozzá inni és gyö- hogy a miniszter urnák ezen iranyu czélza-!
„
.
, ,
„
'
. . , ......... r , tlv ;
. *> A1
• lölése éiszaki=N, keleti=E, déli—S, nyu^
^ á k ^ U t i ^ M E , dkrxyugati^á^
nyörködve nézi, mikor az áldozat eleped tainak gyakorlatbani kivételénél segedkez- ^
szomjúságában egy kis nedűért.
ZUn
A c a adék
Tisztelettet kérem tehát a t. társegy-i
* e
^ k j á n a k jelölése: 0 - e s ő ,
Nem lehetsz oly jelentéktelen, hogy a
kaczér nő veled ne coquettirozzék, de ha letet, hogy tagjainál oda hatni szíveskedjék, U ^ ^ r g é s , * = d o r g e * viüamlassal, n y , =
miszerint a f. tavasszal és nyáron gazda- nyomok, x ^ o h n o s esó, * ^ h o
aztán vallomásra bátorodol, senki sem
oly kérlelhetlenül visszautasítani, mint a ságaikban szükségelt munkaerőt ez uton
fedezzék.
kaczér nő,
Ö méltga a kereskedelmi minister ur
A m ültkör ezt olvastam egy franczia
Rip-rlp, Bvdaptit Megérkezett Magánleújságban: Ha UUrteímű ajánlatot teszel a 1 igéretét bírjuk, hogy az egyesületünknél be- vélben vál a szolok reá.
jelentett munkaszükségíét fedezését illetőleg
Hőnek, erre:
K i i g ^ S i a l o B Ú r « . »Nem mind Arany az, á
lehető
rővíd
uton
intézkedni
fog.
a jó no azt mondja : nem !
¡ki Szalontán pengeti lantját» A rengeteg hosszú
Első sorban is a székely munkások j verset ialán m á s újságban kiadják, mi nem haazà roszïnô t —- igén !
elhelyezését tűzte ki feladatáúl, a kik Ro-jnálhatjuk,
, , ,
,
a szonved/dycs : — igen is, nem is !
, , i i i « ...
« .
A. B. Köszönet a pompás krónikás adomákért!
r» > j
a hacztr nőt se igen, se nem!
mániába kénytelenek évente kivándorolni
A ő s z i n t e . lakás> ügyes
A kaczér nő ritkán vétkezik tettel, de faunkát és így kenyerét keresendők,
|kis pikantéria ; — a másikát még nem olvashattam
vétek'mindén egyes gondolata.
í
Felkérem tehát a t társegyletet, hogy ^ tic hiszem, hogy méltó lesz a most közlés alatt
A kaczér nő, hogy mért kaczérkodik ?! tagjait felhívni szíveskedjék, miszerint:
|levo útirajzokhoz.

Szerkesztői üzenetek.
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a szarvasi Takarékpénztár épületében a piacztéren,
ajánlja magát mindennemű
f

rovatos ivek, ügyvédi-keresetlevelek, malom-szelvények,

esketési és báli-meghivók, tánczrendek, névjegyek és számlák
fölragaszok, körlevelek, levél- és boríték-fejek, nagyobb müvek, étlapok

és minden más néven nevezendő nyomtatványok ízléses kiállítására

alott SápsaJíy Zfi. könyv«yonitlsijsiban Szarvason.
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